
 

 

 

 

 

1 APRIL 2021 19:30 uur 

PAASTRIDUUM 

 

Witte Donderdag 

Eucharistieviering 

 

 

 

Voorganger: pastor Huub Flohr 

Overweging: ds. Fulco Timmers 

 

Alle liederen worden alleen door  

de cantors gezongen  
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OPENING VAN DE VIERING 

Allen staan 

OPENINGSLIED GvL 407 

Alles wat over ons geschreven is 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 

Koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
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BEGROETING 

Allen zitten 

INLEIDING 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

 
Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison 

VERGEVING 

v. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

a. Amen  

 

GLORIA 
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GEBED 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

EERSTE LEZING: Exodus 12, 1 - 8, 11 - 14 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

TUSSENZANG:  

Brood hier gedeeld, couplet 1-3 

 

This is the body of Christ, 

broken that we may be whole; 

this cup as promised by God, 

true to his word, cradles our Lord: 

food fort he good of the soul. 

 

Brood – hier gedeeld om het leven, 

voedsel om verder te gaan, 

teken van liefde, gegeven 

in ons bestaan 

om in Gods naam 

de weg van Jezus te gaan. 

 

Beker – gereikt vanuit vreugde, 

wijn ingekleurd door de pijn, 

teken dat het Hem verheugde 

kwetsbaar te zijn 

om in Gods naam 

de weg ten leven te gaan. 

 

TWEEDE LEZING: I Korinthe 11, 23 - 26 

l. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

Allen staan 
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VERS VOOR HET EVANGELIE 

v. Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer, 

dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 

 

EVANGELIE: Johannes 13, 1 - 15 

v. De Heer zij met u 

a. en met uw geest 

v. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes 

a. Lof zij u, Christus 

Evangelielezing 

v. Woord van de Heer.  

a. Wij danken God. 

 

ACCLAMATIE OP EVANGELIE GvL 265 

 
Allen zitten 

OVERWEGING 
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VOORBEDE 

l. Laat ons zingend bidden 

  

misintenties 

l. … tot het morgenlicht van Pasen.  

a. Amen. 

 

EUCHARISTIE 

 

COLLECTEAANKONDIGING 

 

De collecte wordt besteed voor de instandhouding van onze 

parochie. Digitaal kunt u  vanuit huis deelnemen aan de 

collecte.  

Bij voorbaat dank voor uw gave 

U hebt de mogelijkheid om digitaal aan 

de collecte bij te dragen via de Givt-app. 

Indien u nog niet over de Givt-app 

beschikt kunt u deze downloaden naar 

uw smartphone. In Draagkracht is 

hierover een uitleg gegeven. 

Vanzelfsprekend kunt u dit ook vinden op 

onze site.  

Het is ook mogelijk middels Givt-aan meerdere collectes bij te 

dragen.  

Op de eerste pagina binnen de app geeft u het bedrag van uw 

bijdrage op (Hoeveel wil jij geven). Een tweede en derde 

collecte kan worden toegevoegd. Druk op volgende om naar de 

tweede pagina te gaan. 
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Vanzelfsprekend kunt u ook uw collecte bijdrage overmaken op 

bankrekening NL22 INGB 0001 6538 62 t.n.v. St. 

Christoffelparochie locatie Paulus onder vermelding van collecte 

t.b.v. de eigen locatie 

 

BEREIDING VAN DE GAVEN 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO  

orgel – hobo 

OFFERANDELIED 

- Jezus roept hier mensen samen 

 

Jesus calls us here to meet Him 

as, through word and song and prayer. 

We affirm God’s promised presence 

where his people live and care. 

Praise the God who keeps his promise; 

praise the Son who calles us friends; 

praise the spirit who, among us,  

to our hopes and fears attends. 

 

Jesus calls us to confess him 

Word of Life and Lord of all, 

sharer of our flesh and frailness,  

saving all who fail or fall. 

Tell his holy human story; 

tell his tales that all may hear; 

tell the world that Christ in glory 

came to earth to meet us there. 
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Jezus roept ons tot de ander 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen- 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen in de straat. 

Ga met zaligen en zoekers, 

als het om de waarheid gaat. 

 

Jesus calls us to his table 

rooted form in time and space, 

where the church in earth and heaven 

finds a common meeting place. 

Share the bread, the wine, his body; 

share the love of wich we sing; 

share the feast for saints and sinners 

hosted by our Lord and King. 

 

v. Bidt, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader.  

a. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 

van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige 

kerk. 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

Allen staan 

PREFATIE en EUCHARISTISCH GEBED  

v. De Heer zal bij u zijn. 

a. De Heer zal u bewaren. 

v. Verheft uw hart. 

a. Wij zijn met ons ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

v. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan 

uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U 
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danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij, priester 

bij uitstek die in de eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn 

offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan U opgedragen als 

offer voor onze verlossing. Ons heeft Hij bevolen voortaan dit 

offer aan te bieden om Hem te gedenken. Als wij dan eten van 

dit Lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk sterk; 

als wij drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten, worden 

wij innerlijk rein. Daarom, met alle engelen, machten en 

krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en 

aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 

 

HEILIG  GvL 294 
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EUCHRISTISCH GEBED 

v. God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij 

hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het 

geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw 

goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het 

verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij 

vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze 

last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend 

zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze 

wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het 

lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus 

Christus. 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de 

zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe. 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en 

zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de 

zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen 

gegeven met de woorden: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn 

handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 

aan zijn leerlingen en zei: 

Neemt deze beker 

en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker 

van het nieuwe, altijddurende verbond; 

dit is mijn bloed 

dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

a. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

v. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de 

overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn 

hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood 

en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar 

zijn komst in heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw 

heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons 

hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met 

het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige 

Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid 

over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus 

Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan allen die Gij als 

herders in uw kerken hebt aangesteld. 

Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 

innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van 

ons zijn heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van 

de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; 

samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen 
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hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen 

wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw 

Zoon, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 

Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 

a. Amen. 

 

ONZE VADER 

 

a. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in hemel 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

v. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, 

geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonden 

en beveiligd tegen alle angst en onrust 

terwijl wij uitzien 

naar de zalige vervulling van onze hoop 

de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

a. Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 

VREDESWENS 

Allen zitten 
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BROODBREKING / LAM GODS   GvL 334 

 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 

a. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

Maar spreek slechts één woord 

En ik zal gezond worden. 

 

COMMUNIE 

 

GEESTELIJKE COMMUNIE 

Heer Jezus, 

Ik dank U voor uw Woord van Leven, waarmee Gij mij hebt 

gevoed. 

Graag zou ik U ook ontmoeten, in uw communie, uw Brood van 

Leven, maar dat is nu onmogelijk. 

Daarom bid ik: 

Aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. 

Kom met uw Liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat 

uw Geest in mij woont. 

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,  

Mijn Heer en mijn God. 
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LIED TIJDENS DE COMMUNIE  

Pie Jesu (Victor C. Johnson) 

 

Pie Jesu Domine, dona eis requiem. 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

 

AANBIDDING: MOMENT VAN STILTE  

  

Bleibet hier und wachet mit mir,  

wachet und betet, 

wachet und betet. 

 

OVERBRENGING VAN H. SACRAMENT: 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

 

Daar waar vriendschap heerst en liefde, 

Waar wij samen zijn, daar is God met ons. 

 

ONTMANTELING VAN TAFEL EN LITURGISCH CENTRUM 

 

LIED:  

Alone in the garden (Lloyd Larson) 

 

Alone in the garden the Savior kneels to pray, 

“my God, my God, please take this cup away! 

Yet, not my will, but Your will be done.” 

Alone in the garden He prays. 

 

Alone in the garden, Gethsemane, 

the Savior prays beneath the trees. 

“my soul is in anguish, with grief overwhelmed.” 

Alone in the garden He prays. 
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What wondrous love is this, o my soul, o my soul, 

What wondrous love is this, o my soul. 

What wondrous love is this that caused the Lord of bliss- 

to bear the dreadful curse for my soul, for my soul, 

to bear the dreadful curse for my soul. 

 

Alone in the garden, a solemn holy place, 

the Savior pleads, blood and sweat stain His face, - 

“Abba, take this cup from me, but Your will be done.” 

Alone in the garden He prays 

 

EVANGELIE: Marcus 14, 32-42 

 

LIED:  

 

Bleibet hier und wachet mit Mir,  

wachet und betet, 

Wachet und betet. 

 


